
  

jednání Zastupitelstva města  

Ústí nad Labem 

 

Dne:  Bod programu: 

5. 4. 2017  4 

Věc: 

Podání žádostí o dotaci na projekty z Programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně 

technické základny sociálních služeb 2016-2020 Ministerstva práce a sociálních věcí ČR 

Důvod předložení: 

Schválení podání žádosti 

Zpracoval: 

Ing. Martina Kůstková, referentka odd. projektů a dotací, OSR, MmÚ 

Předkládá: 

Ing. Věra Nechybová, primátorka města 

Projednáno: 

RM 22. 02. 2017 a RM 22. 03. 2017 

MUDr. Jiří Madar, 1. náměstek primátorky  

Ing. Bc. Jaroslav Slabý, vedoucí OSR, MmÚ 

Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO, MmÚ 

Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO, MmÚ 

PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ, MmÚ 

Přizváni k jednání:  

 



Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města po projednání 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. podmínky Programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociál-

ních služeb 2016-2020 Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, 

2. informace o 1. výzvě k předkládání žádostí o dotaci v rámci programu dle bodu  

A) 1, 

B )  s ch va lu j e   

1. podání žádosti o dotaci na projekt „Domov pro seniory Dobětice, Šrámkova 

3305/38A, Ústí n. L. – Rekonstrukce prádelny a nákup komunikačního systému“ 

do Programu dle bodu A) tohoto usnesení, s odhadovanými celkovými náklady ve 

výši 7 642,13 tis. Kč vč. DPH a předpokládaným spolufinancováním ve výši  

1 910,54 tis. Kč vč. DPH a předfinancování projektu v plné výši, 

2. podání žádosti o dotaci na projekt „Domov pro seniory Severní Terasa, V Klidu 

3113/12, Ústí n. L. – Rekonstrukce bytových jednotek“ do Programu dle bodu A) 

tohoto usnesení, s odhadovanými celkovými náklady ve výši  

1 269,91 tis. Kč vč. DPH a předpokládaným spolufinancováním ve výši  

317, 48 tis. Kč vč. DPH předfinancování projektu v plné výši,  

3. podání žádosti o dotaci na projekt „Domov pro seniory a azylový dům, Orlická 

2893/1, Ústí n. L. – Rekonstrukce bytových jednotek“ do Programu dle bodu A) 

tohoto usnesení, s odhadovanými celkovými náklady ve výši  

3 201,45 tis. Kč vč. DPH a předpokládaným spolufinancováním ve výši  

800,37 tis. Kč vč. DPH a předfinancování projektu v plné výši,   

4. podání žádosti o dotaci na projekt „Domov pro seniory Krásné Březno, Rozcestí 

798/9, Ústí n. L. – Rekonstrukce chodníků v zahradě DPS“ do Programu dle bodu 

A) tohoto usnesení, s odhadovanými celkovými náklady ve výši  

695,16 tis. Kč vč. DPH a předpokládaným spolufinancováním ve výši  

173,79 tis. Kč vč. DPH a předfinancování projektu v plné výši,  

5. podání žádosti o dotaci na projekt „Domov pro seniory Velké Březno, Klášterní 2, 

Velké Březno – Vybudování sociálního zařízení“ do Programu dle bodu A) tohoto 

usnesení, s odhadovanými celkovými náklady ve výši  

245,06 tis. Kč vč. DPH a předpokládaným spolufinancováním ve výši  

61,27 tis. Kč vč. DPH a předfinancování projektu v plné výši, 

6 .  podání žádosti o dotaci na projekt „Domov pro seniory Chlumec, Pod Horkou 85, 

Chlumec – Stavební úpravy hygienického příslušenství“ do Programu dle bodu A) 

tohoto usnesení, s odhadovanými celkovými náklady ve výši 1 952,55 tis. Kč vč. 

DPH a předpokládaným spolufinancováním ve výši 488,14 tis. Kč vč. DPH a 

předfinancování projektu v plné výši,   

 



Návrh na usnesení: 

C )  uk lád á  

1.  Ing. Věře Nechybové, primátorce  

a) podniknout všechny kroky nutné k podání žádostí o dotaci na projekty dle 

bodu B) tohoto usnesení, 

b) zahrnout předfinancování a spolufinancování projektů dle bodu B) tohoto 

usnesení do rozpočtu města na rok 2018, 

2. PhDr. Janě Müllerové, PhD., vedoucí odboru MOŠ 

a) zahájit realizaci projektů po vydání Registrace akce. 

 

 



Důvodová zpráva: 

 

Program 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 

 

Jedná se o národní program vyhlašovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí. Cílem 

programu je poskytnout dotace na obnovu a pořízení dlouhodobého hmotného a 

nehmotného majetku. Zaměření programu je podpora dostatečné a kvalitní zázemí pro 

služby podporující osoby v nepříznivé sociální a životní situaci způsobené jejich 

vysokým věkem a zdravotním postižením. 

Program je dále rozdělen na podprogramy: 

- Podprogram 013 D 311 – Podpora reprodukce majetku sociálních služeb v oblasti 

ICT 

- Podprogram 013 D 312 – Podpora mobility sociálních služeb 

- Podprogram 013 D 313 – Podpora reprodukce movitého a nemovitého majetku 

sociálních služeb 

 

V rámci tohoto programu vyhlásilo v listopadu roku 2016 Ministerstvo práce a sociál-

ních věcí ČR 1. výzvu k předkládání žádostí o dotaci.  

 

V tomto programu nejsou příspěvkové organizace oprávněným žadatelem, nositelem 

projektu musí být jejich zřizovatel – Statutární město Ústí nad Labem.  

 

Finanční spoluúčast žadatele představuje min. 25 % všech vynaložených 

způsobilých výdajů projektu. Žadatel však musí zároveň prokázat schopnost 

finančně pokrýt/předfinancovat i zbylých 75 % z celkových uznatelných nákladů 

projektu (tzn. předfinancování v plné výši 100%). Tuto skutečnost musí žadatel 

doložit usnesením z jednání Zastupitelstva města. Finanční prostředky budou 

poskytovány formou úhrady ex-post tedy formou následného proplácení výdajů již 

vynaložených příjemcem. Maximální doba realizace akce je do 31. prosince 2020. 

Realizace projektů by byla zahájena až po případném schválení (cca druhá polovina roku 

2017).   

 

Město již v tomto programu žádalo na několik projektů v roce 2016, kvůli nedostatečné 

alokaci finančních prostředků však žádosti schváleny nebyly s výjimkou žádosti na 

projekt „DPS Velké Březno – Pořízení automobilu pro osoby se sníženou schopností 

pohybu“. Žádost na tento projekt byla dodatečně schválena v lednu 2017.  

 



Důvodová zpráva: 

 

Nyní je možné žádosti podávané v roce 2016 aktualizovat a opět podat. Po konzultaci 

s MPSV a s vedením dotčených DPS je možné opět podat žádost na následující projekty:  

  

Domov pro seniory Dobětice, Šrámkova 3305/38A, Ústí n. L. – Rekonstrukce 

prádelny a nákup komunikačního systému 

Cílem projektu je celková rekonstrukce stávajícího provozu prádelny včetně oddělení čis-

té a nečisté strany prádelny. Součástí úprav je dodání dvou bariérových praček. Zmíněné 

stavební úpravy jsou zároveň hygienickým požadavkem Krajské hygienické stanice. Pro-

jekt je v tomto roce rozšířen o nákup a instalaci oboustranně komunikačního a sig-

nalizačního systému klient - sestra, který bude sloužit k obousměrné komunikaci 

pro uživatele směrem k pracovníkovi ve službě. Stávající systém je zastaralý a ne-

spolehlivý. Spolehlivost stávajícího systému je zhruba na 70 % a bude bez přijatých 

opatření dále klesat. Náhradní komponenty se již nevyrábějí a nové nejsou kompa-

tibilní se stávajícím systémem a současně stávající trasy rozvodu signalizace nelze 

využít pro instalaci nového systému obousměrné komunikace. 

Předpokládaná délka realizace: 5 - 6 měsíců.  

Předpokládané celkové náklady na projekt budou činit 7 642 126,76 Kč vč. DPH. 

 

Domov pro seniory Severní Terasa, V Klidu 3113/12, Ústí n. L. – Rekonstrukce 

bytových jednotek 

 

V rámci projektu dojde ke stavebním úpravám původní služební bytové jednotky 3+1 na 

čtyři jednolůžkové ubytovací jednotky pro klienty domova. Nově vzniklé ubytovací 

pokoje budou vybaveny kuchyňskou linkou, předsíní a hygienickým příslušenstvím 

(sprchou, umyvadlem a toaletou). Zvýšením počtu jednolůžkových pokojů dojde ke 

zkvalitnění sociálních služeb Domova pro seniory Severní Terasa, p. o. 

 

Předpokládaná délka realizace: 4 - 5 měsíců. 

Předpokládané celkové náklady na projekt budou činit 1 269 907, 66 Kč vč. DPH. 

rozdělení nákladů Kč vč. DPH 

Dotace Programu 013 310 (75%) 5 731 595,06 

Vlastní zdroje žadatele (25%) 1 910 531,70 

Celkové náklady 7 642 483,76 



Důvodová zpráva: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domov pro seniory a azylový dům, Orlická 2893/1, Ústí n. L. – Rekonstrukce 

bytových jednotek 

Předmětem projektu jsou stavební úpravy celkem šesti bytových jednotek 2+1 v 

objektech DS Orlická. Stavební úpravy řeší rozdělení stávající bytové jednotky 2+1 na 

dvě samostatné bytové jednotky 1+1 s příslušenstvím. Tento krok přispěje ke zkvalitnění 

a zvýšení standardu bydlení klientů, a tím se zvýší kvalita poskytovaných služeb celého 

DS. 

     Předpokládaná délka realizace: 6 měsíců. 

Předpokládané celkové náklady na projekt budou činit 3 201 449 Kč vč. DPH. 

 

Domov pro seniory Krásné Březno, Rozcestí 798/9, Ústí n. L. – Rekonstrukce 

chodníků v zahradě DPS 

V rámci projektu dojde k rekonstrukci cest v zahradě DPS. Stávající stav cest je v 

současné době nevyhovující z hlediska bezpečnosti i norem, tím pádem není splněna 

bezbariérovost přístupu. Rekonstrukcí dojde k rozšíření služeb o zahradní terapii a 

zároveň ke zkvalitnění stávajících služeb pro klienty i návštěvníky. 

Předpokládaná délka realizace: 3 – 4 měsíce.  

Předpokládané celkové náklady na projekt budou činit 695 154, 43 Kč vč. DPH.  

 

rozdělení nákladů Kč vč. DPH 

Dotace Programu 013 310 (75%) 952 430,74 

Vlastní zdroje žadatele (25%) 317 476,92 

Celkové náklady 1 269 907,66 

rozdělení nákladů Kč vč. DPH 

Dotace Programu 013 310 (75%) 2 401 086,75 

Vlastní zdroje žadatele (25%) 800 362,25 

Celkové náklady 3 201 449,00 

rozdělení nákladů Kč vč. DPH 

Dotace Programu 013 310 (75%) 521 365,82 

Vlastní zdroje žadatele (25%) 173 788,61 

Celkové náklady 695 154,43 



Důvodová zpráva: 

 

Z žádostí z roku 2016 byla vyjmuta žádost na projekt „DPS Bukov“ – Pořízení 

polohovacích lůžek“ a to z toho důvodu, že se nejedná o investiční projekt, proto nemůže 

být z programu 013 311 podpořen.  

Po prozkoumání pravidel programu 013 310 lze mezi žádosti zařadit také následující 

projekty, ke kterým byly vypracovány projektové fiche. Jedná se o následující projekty:  

 

Domov pro seniory Velké Březno, Klášterní 2, Velké Březno – Vybudování 

sociálního zařízení 

Cílem projektu je vybudování chybějících koupelen v daném podlaží pavilonu D, tím se 

zkvalitní poskytované sociální služby. Účelem je zajištění většího komfortu. V současné 

době je využíváno sociální zařízení v budově C, jehož vzdálenost je vzhledem k cílové 

skupině nevyhovující. 

Předpokládaná délka realizace: 7/2017 – 3/2018 

Předpokládané celkové náklady na projekt budou činit 245 058 Kč vč. DPH. 

 

 

Domov pro seniory Chlumec, Pod Horkou 85, Chlumec – Stavební úpravy 

hygienického příslušenství 

 

Realizací stavebních úprav dojde ke změně dispozičního řešení tří stávajících společných 

koupelen a sedmi WC umístěných na chodbách v 1. NP, 2. NP a 3. NP objektu. Pro 

osoby se sníženou hybností a orientací se upravované prostory stanou dostupné a 

bezpečné, přičemž budou zároveň upraveny i pro bezbariérové užívání v souladu s 

vyhláškou č. 398/2009 Sb. Díky realizaci projektu bude posílena soběstačnost klientů. 

Stavební úpravy rovněž vyřeší neexistující nebo nevhodné odvětrávání uvedených 

prostor. 

Předpokládaná délka realizace: 10/2017 – 6/2018 

Předpokládané celkové náklady na projekt budou činit 1 952 549, 89 Kč vč. DPH. 

 

 

 

rozdělení nákladů Kč vč. DPH 

Dotace Programu 013 310 (75%) 183 793,50 

Vlastní zdroje žadatele (25%) 61 264,50 

Celkové náklady 245 058,00 



Důvodová zpráva: 

 

Předpokládané celkové náklady na všechny projekty budou činit 15 006 245,74 Kč vč. 

DPH 

 

Dle vyjádření FO bude v případě schválení dotací financování projektů v roce 2017 

řešeno rozpočtovým opatřením v části rozpočtu a to zapojením finančních prostředků ze 

zlepšeného výsledku hospodaření vytvořeného v hlavní činnosti v roce 2016 v celkové 

výši 15 006,26 tis. Kč. Jedná se o jediný možný zdroj financování, protože ve skupině 

rozpočtu č. 05 – Investiční rezerva na dotované investiční akce není vyčleněna žádná 

rezerva tak, jak tomu bylo v minulém roce.  

 

Vzhledem k délce procesu hodnocení žádostí a následné délce realizace jednotlivých 

projektů předpokládáme přesah některých výdajů až do roku 2018.  

 

Předkládané projekty vychází z obdržených fiší a všechny projekty jsou v souladu se 

Strategií rozvoje města Ústí nad Labem 2015 – 2020.  

 

Předkládané projekty byly projednány Radou města dne 22. 2. 2017, číslo usnesení 95/17 

a dne 22. 3. 2017, číslo usnesení 185/17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1: Vzor Registrace akce 

rozdělení nákladů Kč vč. DPH 

Dotace Programu 013 310 (75%) 1 464 412,42 

Vlastní zdroje žadatele (25%) 488 137,47 

Celkové náklady 1 952 549,89 

rozdělení nákladů Kč vč. DPH 

Dotace Programu 013 310 (75%) 11 254 684,31 

Vlastní zdroje žadatele (25%) 3 751 561,43 

Celkové náklady 15 006 245,74 
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